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Tanıtım Algısı Taklit Edilebilir mi?

“Geçmişimizi bilmiyorsanız taklit edilebileceğimizi
düşünebilirsiniz.”

Birçok işletme ve şahıs tanıtımı, ‘en ucuz şekilde en çok sayıda kişiye ulaşmak’
olarak düşünüyor. Oysa asıl olan, insanların sizin tanıtımınızı görünce olumlu
bir algıya ulaşıp, ürüne yönelip, yönelmedikleridir. Bunun için nerede, ne
şekilde ortaya çıktığınız önemlidir. Ucuz bir yayında kapağa çıkmak sizinle ilgili pozitif algıyı
geliştirmez. Ya da yayının ciddiyeti ve çizgisiyle uyumlu olmayan bir ürünün kapağa çıkması
hem yayını hem yapılan tanıtımı olumsuz etkiler. Bir yayının olumlu tanıtım algısı oluşturabilecek
bir platform olabilmesi için farklı çizgisi, fikirleri, samimi ve tutarlı bir geçmişi olması gerekir.
Sadece reklam almak için kurgulanmış hiçbir yayın etkili ve uzun soluklu olamamıştır.
Necmi Cavlı

Bu yaz sezonu maalesef ticari olarak birçok işletmenin beklentisini karşılayamadı. Pasta küçüldü.
Reklamlar azaldı. Özellikle yayıncılıkta fiyatlar da ikiye katlanınca insanlar ne yapacaklarını
şaşırdı. Kendileri fikir üretecek kapasiteye sahip olmadıkları için etraflarına bakıp bu işi başarıyla
sürdüreni bire bir taklit etmeye çalışıyorlar.
“Sizin adınızı, formatınızı, konu başlıklarına kadar taklit etmeleri aslında ne kadar
başarılı olduğunuzu gösterir,” diyorlar.
Keşke bizi taklit etseler! Keşke söyleyecek bir şeyleri olsa, samimi olsalar, kaliteli iş yapmaya
çalışsalar, tek motivasyonları para olmasa, kalıcı olsalar, yaz aylarında boş vaatlerle insanları
kandırıp sonra ortadan kaybolmasalar. Burada aslında bir tek problem var, o da yapılan işin
değerinin düşürülmesi. Bilmeden bu yayınlarda tanıtım yapanların tanıtıma olan inancı da yok
oluyor. Düzgün iş yapmaya çalışanları da olumsuz yönde etkiliyor.
Yazdıklarımızı hiç okumadıysanız, geçmişimizi bilmiyorsanız taklit edilebileceğimizi
düşünebilirsiniz. Ancak bunu bir sosyal sorumluluk olarak gören, gerektiğinde gönüllü davranan
insanların ortak çabası olduğunu bilirseniz taklit edilmemizin zor olduğunu görürsünüz. Yayının
geçmişi 7 yıl olabilir, ancak bizler 45 yıldır bir çıkar gözetmeden çeşitli formatlarda Bodrum’a
hizmet ediyoruz. 45 yıl önce Bodrum’u temiz tutmak için yaptırıp elektrik direklerine astığımız
çöp kutuları ile başlayan ve marinada ağaç altlarındaki mozaik çalışmaları, İlhan Berk anısına
yapılan mozaik yelkenli, Mahfel Kafe’de yerli düğün mozaik çalışmaları gibi projeler ile devam
eden bir süreç bu. Kısacası bugün bizim dergimizin bir ağırlığı varsa, Bodrum’un her köşesinde
imzamız olduğu içindir.
Biz yaptığımız her işte kurumlara yük olmadan Bodrum’a bir değer kazandırmayı öne
çıkardık. Özel kurumlardan aldığımız sponsorluklarla herkesin yaptığı gibi ücretli konserler de
yapabilirdik, ancak Bodrum meydanının gördüğü en büyük ücretsiz konserleri içeren karnavallar
yaptık. Dolayısı ile bu yayının sayfalarında yer alanların Bodrum’a bir saygısı ve katkısı vardır.
Bodrum’a saygı gösterenleri de Bodrum her zaman bağrına basmıştır.
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Mübadele ile Girit’ten Bodrum’a göç eden
bir ailenin anne tarafından 4. kuşak üyesi
olarak, sanatımla geçmişime sahip çıkmayı
hem Türk, hem de Rum mübadillerine
sevgi borcumu ödemeyi kişisel sorumluluk
olarak görüyorum.
Bodrum’da doğmuş, Bodrum’u çok
seven ve Bodrum için kalıcı bir eser
ortaya çıkartarak, şehrin tarihini
geleceğe taşımak isteyen bir sanatçının
sosyal duyarlılığını Bodrum ve Girit’te
geniş kitlelerle paylaşarak farkındalık
yaratmanın önemine inanıyorum.
Şehrimin geçmişi ve geleceği arasındaki
bağı gözler önüne serecek, tarihin
unutulmuş anılarını gün yüzüne çıkartacak
bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış
olmaktan huzur ve mutluluk duyuyorum.
Arzum dört yılda hazırladığım bu
koleksiyonumun, nesiller boyu yaşaması
ve kent belleğine katkı sağlaması için bir
kent müzesinde sergilenmesidir.
1921 yılında İzmir ve çevresinde başlayan
ve Lozan Antlaşmasıyla hız kazanan
mübadelede yüz binlerce kişi ailelerini,
işlerini ve arkadaşlarını arkalarında

bırakarak, yabancı oldukları bir
kültürün yaşadığı topraklara göçe
zorlandılar. Geride kalanların
hüznüne yeni yaşamlarının
zorlukları eklendi ve nesiller boyu
sürecek bir mücadele başladı.
Ege ve Marmara bölgeleri başta
olmak üzere, ülkemizin dört
bir yanına yerleşen bu aileler,
geçmişte yüzleşmek zorunda
kaldıkları bu değişime ayak
uydurdular ama unutmadılar,
unutturmadılar.
Girit’ten gelen ve Bodrum’a
yerleşen bu aileler de,
Bodrum’dan giden ve Girit’e
yerleşen aileler de, tıpkı diğer
yerlere göç etme mecburiyetinde
kalanlar gibi zor günleri aşarak
çalışmaya, içinde yaşadıkları
yeni kültüre ve topluma uyum
sağladıktan sonra katkıda
bulunmaya devam ettiler,
geçmişte olduğu kadar, bugünün
de söz sahibi oldular.

Mübadele ile Bodrum’a gelen aileleri ve kendileri
gibi bu şehre katkıda bulunan çocuklarını,
torunlarını hatırlamak ve hatırlatmak, kent
kültürünün yaşatılması için önemli bir adımdır.
Onları ve bugün hâlâ hayatta olan çocuklarını,
sanatın hoşgörüsüyle tarihteki yerlerine koymak
günümüz Bodrum’u için açıklayıcı ve birleştirici
olacaktır.

SERGİ TARİHİ
24-31 Ağustos 2019 Atölye Dut Ağacı Atatürk Cad.
Açılış: 19.00 - 21.00 Sanat Okulu Sok. No:50 - BODRUM
info: 0536 542 88 58

15.
Bodrum
Müzik Festivali
22 -25 Ağustos
Doğuş Grubu’nun kurucu desteğiyle bu
yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan Bodrum
Müzik Festivali yine tarihi yarımadanın çeşitli
yerlerinden ses verecek. 2005 yılından bu yana
ülkemiz ve dünyadan seçkin orkestra, topluluk
ve solistleri Bodrum yarımadasında bir araya
getiren festivalde, bugüne kadar 150’yi aşkın
konserde Türkiye ve dünyanın önde gelen
orkestraları, toplulukları ve solistleri 220.000’i
aşkın müzikseverle buluştu.

gerçekleştirilecek. Festival, genç yıldızların
Bodrum’un artık bir simge haline dönüşmüş
mekânlarında buluştuğu, ülkemizin adını
yurtdışında başarıyla duyurmuş yıldız sanatçı
Pablo Fernandez

Bodrum gibi kültürel açıdan büyük önem
taşıyan bir yarımadayı, sanat rotasının önemli
bir merkezi haline getirmeyi amaçlayan
festival, bu yıl 22-25 Ağustos tarihleri arasında

Fazıl Say

ve toplulukların verdiği konserlere olduğu
kadar, klasik müzikle iç içe geçen rehberli
turlara da ev sahipliği yapıyor.
Açılış konserini, Bilkent Senfoni Orkestrası
eşliğinde Fazıl Say’ın yapacağı etkinliğin
bilet satışlarından elde edilen gelirleri, bu
yıl da yine maddi olanaktan yoksun otizmli
çocukların eğitimi için bağışlanacak.
www.bodrummuzikfestivali.com

16. Uluslararası
Gümüşlük Klasik Müzik
Festivali
12 Temmuz - 6 Eylül

Bodrum’un Gümüşlük beldesindeki tarihi şapel Eklisia’da
Piyanist Eren Levendoğlu ve Piyanist Gülsin Onay’ın
önderliğinde sade bir piyano festivali olarak on altı yıl önce
başlamış olan festival, her yaz yaklaşık iki aya yayılan zengin
programları ve değişik mekânlarda yer alan etkinlikleriyle
çok sayıda müzikseverle buluşmaya devam ediyor.
Yıllar içinde artan ilginin sonucu, 10. yılında yerine
sığamayan festival, yine Gümüşlük sınırları içinde yer alan
ve izleyici olarak bin kişiyi ağırlayabilen Antik Taş Ocağı’na
taşınmıştı; bugün artık farklı beldelerde ve farklı konseptlerle
gerçekleştiriliyor. 2006 yılından itibaren etkin olan festivalin
eğitim ayağı, pek çok usta müzisyenin gençleri yetiştirdiği
“masterclass” uygulamasını hayata geçirdi. 2012 yılında
da Cumhuriyet tarihimizin en önemli bestecilerinden
Ahmet Adnan Saygun adına ilk kez festival bünyesinde
bir piyano yarışması düzenlendi. Bu yıl da festival, konser,
eğitim ve yarışma ayaklarıyla Bodrum yarımadasının çeşitli
beldelerinde etkinliklerini sürdürüyor.
Avrupa Birliği’nin EFFE etiketiyle onurlandırdığı az sayıdaki
festivaller arasında yer alan Uluslararası Gümüşlük Klasik
Müzik Festivali, 2004 yılından bu yana kendini klasik
müzik dünyasının önde gelen müzik otoritelerine de kabul
ettirmiştir.
www.gumuslukfestıval.org

‘’BALIK SOFRASI’’
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İlhan Berk

28 Ağustos
Aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümü

Yılın Yat Markası “Begüm Yachting”
Bodrum ve Türkiye’nin Gururu

Bodrum’un başarılı kadın girişimcisi
Begüm Doğulu, aldığı ödüllere bir yenisini
ekledi; Türkiye’nin “Lider Marka Ödülleri”
töreninde “2019 Yılın Yat Markası”
ödülünü aldı. Dünyanın en iyi on yat
acentesi arasında gösterilen, büyük ve
lüks yatlar üreten, Charter hizmeti veren
şirketi, yönetim kurulu başkanı Begüm
Doğulu bir dünya markası haline getirdi.
1994’ten beri sektörün içinde olan aynı
zamanda Bodrum İçmeler mevkiindeki
çekek alanında da 2005 yılından beri
hem hizmet veren, hem yat üretiminde
bulunan işletmenin sahibi Begüm Doğulu,
“Başarımın sırrı, işimi aşk ve sevgi ile
yapmamdır!” diyor.
İzmir/Karşıyaka doğumlu olan Doğulu,
İngiltere’de Turizm eğitimi aldıktan
sonra dönüp sektörde çalışmaya başladı.
Başarı 25 yıllık uzun, özverili ve bilinçli bir
çalışmanın sonucunda geldi. Müşterileri
arasında Avusturya Cumhurbaşkanı ve
ABD Büyükelçisi gibi önemli isimlerin
olması ve şirketin bu referanslar temelinde
başarısını inşa etmesi tesadüf değil.
Sadece Türkiye’de değil dünyanın her
yerinde erkek egemen iş sektöründe bir
kadının başarısının kutlanmasının çok

daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz.
“Kadınların kendi işinin patronu olmak için,
erkeklerden daha çok çalışması gerekiyor.
Kaliteli hizmet bir ekip işi ve hata yapma
lüksümüz yok,” diyen Doğulu’yu tebrik
ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Siyaset Değil Kültür
Hep acele ediyorsunuz, bu yüzden de
hep geç kalıyorsunuz!

Eskiden İzmir belediye başkanı Asfalt Osman
“Siyasetçinin akıllısı üst yapıya, aptalı alt yapıya
yatırım yapar!” demişti. Evet, tek amacınız
tekrar seçilmek ve iktidarın nimetlerini
sürdürmek ise belki bu doğrudur, ama zararlı
bir tutumdur.
Beraber yola çıktığımız, birlikte kültür/sanat
faaliyetleri yaptığımız arkadaşlarımızın bazıları
bir süre sonra pes ediyorlar. Toplumsal gelişime
daha etkili ve hızlı katkıda bulunabileceklerini
düşünerek güncel siyasetlere katılmayı tercih
ediyorlar. Kimileri kurumlarda üst düzeyde
görevler aldı, meclislere girdiler, etkili
olabileceklerini düşündükleri pozisyonlara
geldiler ya da yakınlarını getirdiler. Ancak
onlar toplumu geliştirmek isterken süreç
içinde güncel siyaset onları değiştirip kendine
uydurmuş, çarkın bir parçası olmuşlardı.
Bunun, kişilerin iyi niyetli olup olmamaları ile
pek de alakası yoktu aslında. Çünkü dünyanın
hiç bir yerinde gerçek toplumsal ilerleme,
güncel, ana akım siyasetlerle gelmemiştir.
Ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumsal,
kültürel değişimin ana motoru olurken, siyaset
sadece bazı durumlarda toplumsal gelişim ve
değişime olumlu yönde yardımcı olmuş, ama
çoğu zaman gelişimin önünü tıkamıştır.
KONDA araştırma şirketinin 2008-2018
yılları arasındaki toplumsal değişim raporu,
bunun ilginç bir örneğidir. Ülke genelinde
kendini ateist olarak tanımlayanlar %1’den
%3’e, inançsızlar %1’den %2’ye, sosyal
medya kullanım oranı %38’den %72’ye,
kadının çalışmak için eşinden izin alması
gerektiğini düşünenlerin oranı %69’dan %’55e,

gerektiğinde asker yönetimi ele almalıdır
diyenler %74’den %58’e, düzenli namaz
kılarım diyenler %27’den %24’e, hayat tarzını
modern tanımlayanlar %34’den %43’e değişti.
Gençler ise ülke geneline kıyasla çok daha
eğitimli, çok daha modern, internetle çok
daha ilişkili ve kültürel olarak çok daha aktif.

Kestirme çözümler arayan arkadaşlarımız
geriye dönüp baktıklarında, siyasi çabalarla
bir arpa boyu bile yol kat edemediklerini
görüyorlar, ama geçmişten ders çıkarmakta
pek başarılı olduğumuz söylenemez. Tarih
kendini bu arkadaşlar özelinde trajik bir şekilde
tekrar ediyor. Kültür/sanata değil de siyasete
yatırım yapan arkadaşlar Asfalt Osman’dan
çok da farklı düşünmüyorlar aslında. Çünkü
bir toplumun en önemli alt yapısı insan
kaynaklarıdır ve kültürüdür.
Kültür/sanat faaliyetleri siyasi bir duruş ve
tavırdır. Sanat yeni, farklı bir şey yaratıp
sunarak insanların hoşgörüsünü, farklı olan
bir şeyi anlama çabasını ve kabul edebilme
kapasitelerini geliştirir. Düşünce biçimlerinin
değişmesine, açık ve hoş görülü olabilmelerine
yardımcı olur. Düşünce biçimleri değişmeden
toplumların gelişmesi de mümkün değildir.
İğneyle kuyu kazar gibi, basit görünen işleri
küçümsemeden, elinizi taşın altına koymak zor
gelmesin arkadaşlar.
Hep acele ediyorsunuz, bu yüzden de hep geç
kalıyorsunuz!
Necmi Cavlı
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ajanda
1-4

Ağustos

Resim Sergisi
Beysun Aslan
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi (Trafo)
www.bodrum.bel.tr

1-8

Ağustos

1-18

Ağustos

Sergi
Ahmet Güneştekin
Mine Sanat Galerisi Yalıkavak
www.minesanat.com

2

Ağustos

Piyano Konseri
Konstanze Eickhorst
Aktur Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, 20.30
www.gumuslukfestival.org

Metal Heykel Sergisi
Sedat Örsel
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

3

Ağustos

1-14
Ağustos

‘Mavi Özgürlük’ Bodrum Sanatçıları
Sergisi
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi
0252 382 47 37

Konser
Sıla, 21.15
www.antiktiyatrobodrum.com
0252 275 08 67

4

Ağustos

6-7

Ağustos

Bale
Gürcistan Sukhishvili, 21.30
Bodrum Kalesi
www.operabale.gov.tr

7

Ağustos

Atölye
Şifalı İksirler, 10.00 -14.00
HerbaFarm Akademi Bodrum
0530 176 99 86

4-10
Ağustos

Konser
Mor ve Ötesi Senfonik, 21.15
www.antiktiyatrobodrum.com
0252 275 08 67

8

Ağustos

Mistik Dans
Tantra
Monika Nataraj
www.karakayaretreat.com

Piyano Konseri
Francesco Libetta
Antik Taş Ocağı, 21.15
www.gumuslukfestival.org

ajanda
8

Ağustos

10

Ağustos

Eğitim
Temel Aromaterapi, 13.30 - 18.30
HerbaFarm Akademi Bodrum
0530 176 99 86

9-11
Ağustos

Bale
‘Romeo & Juliet’, 21.30
İzmir Devlet Opera ve Balesi
Bodrum Kalesi
www.operabale.gov.tr

11

Ağustos

Osho Meditasyon
Purana ve Melania
www.karakayaretreat.com

10-29

Konser
Duman, 21.15
www.antiktiyatrobodrum.com
0252 275 08 67

Ağustos

13

Ağustos

Sergi
Zühal Yorgancıoğlu
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

Söyleşi
Örsan K. Öymen,
Ahlak Felsefesi ve Siyaset İlişkisi 21.00
www.dibeklihan.com

14

Ağustos

Candan Erçetin, 21.15
www.antiktiyatrobodrum.com
0252 275 08 67

15

Ağustos

17-18

Ağustos

Dans
‘Carmen’ 21.30
Aida Gomez Dans Topluluğu
Bodrum Kalesi
www.operabale.gov.tr

18

Ağustos

Konser
Emir Ersoy
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

16

Ağustos

Atölye
Sabun Yapımı, 14.00 - 17.00
HerbaFarm Akademi Bodrum
0530 176 99 86

Konser
Begül Erhan, 20.30
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

ajanda
20

Ağustos

Caz Konseri
Mathias Eick Caz Quintet
Gümüşlük, 20.30
www.gumuslukfestival.org

21

Ağustos

Mavi Sürgün, 21.15
www.antiktiyatrobodrum.com
0252 275 08 67

23-25
Ağustos

Konser
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Genç
Yetenekler, 07.00
Şevket Sabancı Parkı, Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com

23

Ağustos

Konser
Francesco Tristona, 23.15
The Marmara Bodrum
www.bodrummuzikfestivali.com

24-31
22

Ağustos

Konser
Fazıl Say, 20.30
D - Marin Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com

Sergi
Suret Yolculuğu, Dilek Uslu
Atölye Dut Ağacı
Sanat Okulu Sok. No: 50 Bodrum
0536 542 88 58

Ağustos

24

Ağustos

Konser
Sara Ferrandez & Pablo Ferrandez, 19.00
D-Marin Turgutreis Amfitiyatro
www.bodrummuzikfestivali.com

25

Ağustos

25

Ağustos

Gösteri
Uğur Yücel - Azınlıkta Kaldık, 21.15
Bodrum Kalesi
www.biletix.com

25

Ağustos

Konser
Jess Gillam, 23.15
The Marmara Bodrum
www.bodrummuzikfestivali.com

Konser
‘Karsu ile Senfonik Akşam’ Karsu & Olten
Filarmoni, 21.00
D - Marin Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com

27

Ağustos

31

Ağustos

Konser
Fidelio Trio
Antik Taş Ocağı, 21.15
www.gumuslukfestival.org
Konser
Gümüşlük Caz Kampı Açılışı
Festival Merkezi Gümüşlük, 20.30
www.gumuslukfestival.org

31

Ağustos

29

Ağustos

Konser
Yeni Türkü, 21.30
www.biletix.com

Fotoğraf Sergisi
Suskun Çanlar
Cana Üngün - Mehmet Uyargil
Dibeklihan

Neden
Bodrum?
Salih Kalyon

Sahi biz Bodrum’un nesini
çok sevdik? Tarihi ve doğal
güzelliğini mi, insanlarını
mı? Nesini sevdik biz
Bodrum’un?
Tiyatromuzun ustalarında Turgut Boralı, bizim
Turgut Babamız anlatıyor:
“Ellili yıllarda İzmir belediye tiyatrosunda Avni
Dilligil ustanın yönetiminde tiyatro yapıyoruz.
Cevat Şakir de Bodrum’dan sonra İzmir’e
yerleşmiş, belediyenin bahçıvan kadrosunda
iş bulabilmiş dokuz dil bilen, Oxford mezunu
Cevat Şakir! İşte,” diyor Turgut baba,
“Bodrum’u o sıra Cevat Bey’den duydum,
‘Mutlaka Bodrum’a gidin, benden oradaki
dostlara selam söyleyin ve Bodrum’u mutlaka
görün’ dedi. Biz de hisseli turnemizi Muğla
da bitirdik. Benim hisseme 50 TL düştü. Elli
lira deyip geçmeyin. O devirde Şişli’nin ara
sokaklarında bir bodrum dairesi alınabilirdi
o parayla. Kaldığımız hanın işletmecisine
Bodrum’a nasıl gidebilirim diye sordum.
İşletmeci, “Oooo, İzmir’e gideceksiniz. Oradan
ayda bir Antalya’ya bir vapur kalkar. Bodrum’a
da uğrar. Öyle gidersiniz,” dedi. Yahu ben
zaten İzmir’den geldim buralara, şimdi tekrar
geri mi gideceğim?
Yerde yatanlardan birisi kafayı çıkardı yorganın
altından, “Sen Bodrum’a mı gitçen? Ben
götürüverem hatırına, para istemez. Ben
tuz götürüyom ora. Ama arkada çuvalların
üstünde gitçen, şöför mailinde ailem va!” Sanki
başka seçme şansım varmış gibi, kamyon
kasasında tuz çuvallarının üzerinde, sallana,
sallana Muğla’dan Bodrum’a 7-8 saatte vardım.

Kamyoncu üzerimizdeki brandayı açtığında
yıldızlardan Bodrum’a geldiğimizi anladım.
Aynen Cevat Bey’in tarif ettiği gibiydi gökyüzü.
“Bodrum’da yıldızları elinizle tutabilirsiniz.
O kadar yakındır yıldızlar,” diye anlatmıştı.
Gerçekten de öyleydi yıldızlar. Kamyondan
aşağı atladım, ortalık zifiri karanlık.
Bir fener tutuldu yüzüme. “Gıpraşma!”
Bekçiydi bu fener tutan. “ Ne geldin? Kimsin?
Kime geldin? Nerde galcen?” dedi. “İzmir’den
geliyorum. Cevat Bey gönderdi beni. Burda
bir Gavur Ali varmış, onu görmek istiyorum.”
Bekçi, “Oooo Cevat Bey mi gönderdi? Napıp
duru? Sağlığı eyi mi? Hadi gel seni Gavur
Ali’ye götürüverem,” diyerek feneri yere tutup
bana yol gösterdi. Rum mahallesine götürdü
beni. Bir evin önünde durduk. “Gavur Ali,
Gavur Ali” diye bağırmaya başladı. Evden
bir ses geldi, “Ne bağırıp durun len deyus!”
Bekçi, “Bi misafirin var, Cevat Bey göndermiş
İzmir’den.” Evden ses, “Gelsin şorda yatsın,
sabala görüşürüz,” dedi. Bekçi, “Tabi ağşam
çekti gafayı, galkıp sene bakçek hali yok. Gel,
gel yatcen yeri gösteriverem,” diyerek beni bir
kapıdan içeri soktu. Hemen oracıkta bir sediri
fenerle aydınlattı. “Şuraya gıvrıl yat, sabaha

görüşürüz. Hadi iyi geceler,” diyerek gitti.
Sabah uyandığımda bir yer sofrasında kahvaltı
hazırlanmış. Sininin kenarında iki paket köylü
cigarası. Bunlar sizin dediler. Gavur Ali sabah
erkenden gitmiş. Benim için de kahvaltısını
etsin limana getirin diye tembih etmiş. Bir
ay kaldım Bodrum’da. Her sabah kalkıyorum
başucumda iki paket sigara. Lokantaya
gidiyorum Cevat beyin konuğu para istemez,
kahveye gidiyorum Cevat beyin misafirinden
para alınmaz. Ben 50 lirayı sadece mahalle
çocuklarına bakkaldan şeker alıp dağıtmak için
bozdurdum. İki lira masrafım oldu bir ayda.
Gavur Ali, “Ulen Durgut senin paren
vaa, gördüm. Eğer burayı sevdisen şu
Paşatarlası’ndan (Halikarnas’ın üstü) sana
bir yer alalım,” dedi. Bende nerde öyle ileri
görüş! Ne zaman gelsem Bodrum’da böyle
karşılanırım düşüncesiyle İstanbul’a döndüm.
Bir ayda bitti 48 lira!”
Biz de 70’lerin başında Bodrum’a geldiğimizde
durum pek farklı değildi. Bodrum’daki ilk
dostlarımızdan Dursun ve kardeşi Jale,
onların pırlanta kalpli anneleri Kübra anamız.
Bahçelerinde hep birlikte kahvaltı ediyoruz.
“Evlenip Bodrum’a yerleşmeyi düşünüyoruz,”
diyoruz. Kübra ana Dursun’a, Jale’ye “Mehmet
efendinin arkadaki evi boş değil mi? Orayı
tutsunlar, otursunlar. Sonra da şu bahçede
bir yere yapsınlar evlerini,” diyor. İnci ile
bakışıp “Biz nereye geldik? Burası neresi?
Hangi gezegendeyiz?” diyoruz. Ertesi gün
bahsedilen Mehmet efendinin (geçen yıl
rahmetli olmuş) evini görüyoruz. Eski bir Rum
evi. Beğendiğimizi söylüyoruz. Mehmet abimiz,
“Eğer beğendiyseniz bir fiyat biçelim. Taksit,

taksit kira öder gibi ödersiniz, sonra ev sizin
olur.”
Yani şimdiki morgeç sistemi burada o yıllarda
uygulanıyormuş, ama faizsiz! Bodrumluların
deyişi ile “De gidi günle de! ”
O günlerde ev pansiyonculuğu yaygın. Kaç gün
kalmışsınız önemi yok. Ayrılırken borcum ne
diye soruyorsunuz. Şaşkın bakıyorlar yüzünüze.
“Hadi ordan, misafirden de para mı istenirmiş?”
diyorlar. İnci ile baş başa kaldığımızda hep
bunları konuşup anılara dalardık.
Sahi biz Bodrum’un nesine vurulmuştuk?
Tarihine, doğasına, denizine mi? Cevat Şakir
Kabaağaçlı’nın başlattığı Mavi Yolculuklara mı?
Doğal güzellikler, tarih, deniz cennet ülkemizin
her yerinde var. Bizi Bodrum’lu yapan gönlü
bol insanları, kabak çiçeği dolmasının en hasını
yapan Kübra anaları, Mehmet abileri, Gavur
Alileri, insanları, insanları...
Gavur Ali

Bodrum’un Suskun Çanları
Fotoğraf Sergisi

Cana Üngün ve Mehmet Uyargil,
Bodrum’da yaşayan iki fotoğrafçı.
2013 - 2017 yılları arasında Kumkuat
Fotoğraf Grubu ile, yaşadıkları bölgenin
kültürel mirası ile ilgili çeşitli projelerde
birlikte çalıştılar. 2018 yılında ilk gösterimi
yapılan ve Bodrum Yarımadasının
Hırıstiyan geçmişinin izlerini içeren,

‘’Bodrum’un Suskun Çanları’’
belgeselini uzun bir çalışma sonunda
gerçekleştirdiler. Metinleri Timuçin
Binder (Arkeolog / Antropolog)
tarafından yazılan bu belgeselin
Fotoğraflarından oluşan bu sergi,
Dibeklihan dostlarıyla buluşuyorlar.
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Topraklarımıza ne oldu?
Topraklarımız 1950 yılından beri sistemli olarak
kısırlaştırılarak verimsiz hale getiriliyor.
Bir toprağın tarım toprağı sayılabilmesi
için, içinde bulunan organik madde
oranının %3’ün üzerinde olması gerekiyor.
Organik madde oranı %3’ün altında olan
toprak ölü toprak olarak kabul ediliyor.
Türkiye’nin tarım topraklarının en büyük
kısmı organik madde oranı açısından
%3’ün altındadır. Organik madde oranı
az olan topraklar %43.13, kapladığı alan

14.366.661 hektardır. İyi ve yüksek organik
madde ihtiva eden toprakların toplama
oranı ise %12.13’dür. Topraklarımızın
organik madde oranı, yüksek verim almayı
engelleyecek düzeydedir.
Organik maddelerde bu düşüşün insan
kaynaklı nedenleri, azot başta olmak
üzere sentetik gübre, kimyasal tarım
zehirleri kullanımı ve toprak erozyonu.
Örneğin 2001-2010 arasında 827 bin
hektar yani 8270 kilometrekare Bolu
kadar toprak kaybettik ve verimli
toprakları kaybetmeye devam ediyoruz.
Araştırmalar sonucunda suni gübre
içinde deniz kumu ve mermer tozu
olduğu öğrenildi. Verimli toprakları
betonlaştırmanın adı gübrelemek olmuş.
1999 Yılında Amerikalı bir öğretim
görevlisi “ilk ürettiğimiz kimyasal
gübreleri 3. Dünya ülkeleri ve

Türkiye gibi ülkelerde deniyoruz,”
demişti.
Toprakları kısırlaştıran, insan sağlığına
zararlı kimyasalları kullanmak niye?
Kimyasalı basıp, kendi yemediği ürünü
insanlara satmak niye? Anadolu’nun
kendine ait tohumlarını yasaklayıp, kısır
tohum kullanmaya milleti mecbur etmek
niye?
1950 yılından beri Anadolu toprakları
gübre ve ilaçlama altında verimliliğini
yitirmiş, sistemli bir şekilde kısırlaştırılarak
bizleri doyuramayacak hale gelmiştir.
Bu durum nasıl değişebilir?
İsrail, kırmızı solucan kullanarak çölde tarım
yaptığı toprağın organik mineral oranını
%87’ye çıkarmıştır. Solucan kendi hacminin
8-10 katı su tutma özelliğine sahip. Bu suyu
bitki susuz kaldığı zaman toprağa salıyor.
Kendi boyunun 20 katı tünel açıyor, toprağı
havalandırıyor. Hiç bir hastalık taşımıyor.
Solucan olan toprağın makro, mikro, izo
elementleri çok yükseliyor. Toprağın PH
seviyesini düzeltiyor. Yani, toprağı tedavi
ediyor, besliyor. Zeytinlerin köklerinde
oluşan kanser hastalığı, solucan gübresi ile
de tedavi edilebiliyor. Solucan gübresi ürün
artışı sağlıyor. Üç sene solucan gübresi
atılan toprak, kendine geliyor. Organik
madde içeriği yükseldiği için 4 ve 5. sene
gübre atmanıza da gerek kalmıyor. Solucan
gübresi ile yetişen ürünlerde böceklenme
olmadığı için ilaca gerek kalmıyor.

Hayvan besleyenler sadece solucan alarak
ve hayvan gübresi içine atarak kendi
gübresini elde edebiliyor. Ne yazık ki
çiftçiye bu gerçeği anlatan yok. Siyasetçi,
akademisyen, ziraat mühendisleri ve ziraat
teknisyenleri uluslararası ilaç tekellerine
esir olmuşlar.
Yarı bataklık olan Hollanda, dünyaya
tarım ürünü ihraç ediyor. Hollanda’nın
büyük çoğunluğu deniz suyu seviyesi
altındadır. Topraklarının %40’ı denizin
doldurulmasıyla elde edilmiştir. Böyle bir
ülke tarımda dünyada söz sahibi olurken,
Türkiye gibi dört mevsimi olan bir ülke
topraklarının bugün geldiği durumu nasıl
izah edebiliriz?

Turizm ve Şarap
Bodrum’ da son on yıllık
süre içinde bağcılık ve şarap
üretimi konusunda önemli bir
değişim yaşanmaktadır. Bu
Erhan Yürüt
süre içinde hem yeni bağlar
hem de şarap üretim tesisleri kurulmaktadır. Bir
açıdan bakıldığında ağır mevzuat hükümleri ve
engelleyici maliyetlere karşılık bu gelişmenin
dinamizmini görmemek mümkün değilken diğer
bir açıdan bakıldığında da bu değişimin hayli
geç kalmış bir süreç olduğunu kabul etmek
gerekmektedir.
Bu sürecin gerisinde, Ege ve Akdeniz iklimlerinin
kavşak noktası olan Bodrum’ da, şaraplık
üzümlerin kendilerine has özellikleri ortaya
çıkarma potansiyelinin olması ve yabancı
turistlerin ağırlıklı olarak gittikleri yerlerin yerel
lezzet ve tatları ile birlikte özellikle alkollü
içecekleri ve şaraplarını tatmak istemeleri
bulunmaktadır.
Bodrum’ daki turizm yapıları henüz bu talebin

ve devam eden gelişmenin tam olarak farkına
varamamış durumdadır. Bunda mevcut sektörel
yapının da gelişmeyi engelleyici olumsuzlukları
ile bağcılık ve şarapçılık kültürünün henüz yaygın
ve doğru bir biçimde algılanmamış olmasının
rolü bulunmaktadır.
Bu farkındalık ile birlikte Bodrum’ da bağcılık
ve şarapçılık özellikle turizm açısından
etkili sonuçlar ortaya koyacak bir gelişme
göstermektedir. Bodrum’ un kendi lezzet ve
tatlarını öne çıkararak kitle turizmi yerine butik
anlayışın ağırlık kazanması diğer bir dizi sorunun
ortaya çıkmasını da önleyecek durumdadır.
Bağcılık ve şarapçılık bodrum turizmi açısından
kaliteye yönelişin temel taşlarından birisini
oluşturacaktır. Kısa süre içinde kendi iç
dinamiği ile belli bir gelişme gösteren bu
yapı geleceğin turizm anlayışı çerçevesinde
başrol oyuncularından birisi olmaya adaydır.
Tekdüze bir yapı yerine çeşitliliği ve kaliteyi
öne çıkaracak, Bodrum’ un marka değerini üst
basamaklara taşıyacak kapasiteye sahiptir.

